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hogy melyikből mi fejlődött ki és 
számomra melyik lehet az irány-
mutató. Ezzel együtt az is előtérbe 
került, hogy melyiket milyen sza-
bály rögzíti, vagy van-e ezeknek 
valamilyen hivatalos jogi formá-
juk, szabályzatuk. Ezeket elkezd-
tem szépen felfejteni, és nemcsak 
egy önös érdek vezérelt, hanem 
hogy aki kézművesként, a keze 
munkájából szeretne megélni és 
most indít be vállalkozást, szá-
mára is legyen iránymutató, hogy 
mire kell fi gyelni. Azt is jó tisztáz-
ni, hogy mi minősül kézműves ter-
méknek. Látok vásárokon olyan 
termékeket, amelyek kézműves 
vagy népi kézműves termék néven 
futnak, de tájidegenek.”

Egyedi, kézműves, dizájn

Kincső készít egyedi lámpákat, 
amelyek mintegy „megismétel-
hetetlenek”, nagyon hasonlót tud 
még alkotni, de ugyanolyat nem. 
Ugyanakkor vannak olyan termé-
kei, amelyeket éppen arra talált ki, 
hogy reprodukálhatók legyenek. 
Úgy véli, ennek is teret kell adni a 
kézművesvilágban, nem ördögtől 
való. Ezért is határozta meg saját 
tevékenységét úgy, hogy valahol a 
kézművesség és a dizájn között van, 
mert mindkettőre tud válaszolni.

„Körülbelül egy éve kísérletezek 
lámpákkal, részben azért, mert 
egy parasztházat újítottunk fel, és 
nem találtam a piacon olyan lám-
pát, amelyet szívesen elhelyeznék 
a lakásomban. Az első néhány, 
amit készítettem, itt van a mi la-
kásunkban. Ez borzasztóan idő-
igényes feladat. Van például olyan 
lámpa, amelyiket lyukasztom, 
ezeken mintegy kétezer lyuk van. 
Az apró lyukacskákon, különböző 
eszközökkel, ragasztókkal végig-
megyek négyszer-ötször. Az éjjeli 
lámpák motívumainál van olyan, 
hogy tíz-tizenkét darabból tevődik 
össze egy kész minta. Azt mind csi-
pesszel, türelemmel óvatosan fel 
kell helyezni, nem lehet hibázni. 
Többnyire papír alapanyaggal dol-
gozom, amit én hasznosítok újra. 
Ha például egy szempillám lehull 
vagy egy muslica úgy gondolja, 
hogy a ragasztóban szeretne lan-
dolni, nem tudom utólag javítani. 

És ahogy felkapcsoljuk a villanyt 
és átszűrődik a fehér papírrétege-
ken a fény, ott látszik. Kesztyűvel, 
szemüveggel, óriási nagy tiszta-
ságban szabad ezekkel dolgozni. 

Ezekre mind rá kellett jönnöm, 
azután elkezdődött egy tesztelési 
időszak: hogy jó ragasztót haszná-
lok-e éppen, vagy ha megpróbálok 
újrahasznosított vonalon haladni, 
ahol tényleg igyekszem nem hulla-

dékot termelni, hanem abból dol-
gozom, akkor természetes anya-
gokkal össze tudom-e ragasztani 
a papírt? Az ember törekszik arra, 
hogy természetes alapanyagokból 

legyen, de nem feltétlenül jön ösz-
sze.” Az első lámpák elkészítése 
után hosszas tesztidőszak követke-
zett: meg kellett vizsgálni, hogyan 
viselkedik a termék a lakásban, 
például a fürdőszobában kikezdi-e 
a pára, leválik-e a lámpapapír a 
gyűrűkről, szétválik-e a ragasztó, 
hogyan viselkednek a lámpatestek 
stb.. „Azt is ki kellett találni, hogy 
miként lehet ezeket szállítani. A 
szállítócég addig nem köt szerző-
dést, amíg én be nem biztosítom, 
hogy megfelelően be tudom cso-
magolni. Itt fontos volt, hogy ha én 
úgy hirdetem, hogy a termékeim 
ötven százaléka újrahasznosított 
anyagból készül, akkor a postá-
zott csomag ne legyen megtömve 
műanyag bubis fóliával. Az, hogy 
egy terméket elkészítünk, csak egy 
kis része egy kézműves-tevékeny-
ségének, és aztán elég sok minden 
hozzárendelődik.”

Bicikli és úri hímzés 

Kincső külön neveket is adott a 
lámpáinak. Vidéki, Takaros, Bar-
mocskák, Hüllőke, Tündér, Egyen-

súly, Csábítás, Vágyakozás, Erő, 
Biztonság, Ölelés – olvasható a 
webshopján. Sokan felkeresik a 
műhelyben is, ahol közösen ter-
vezhetik meg a kívánt lámpát. A 
függőlámpákat újrahasznosított 
kartonból készíti, van, hogy bele-
dolgoz újságpapírt is. Ezekre olyan 
motívumokat fest, amelyek közel 
állnak hozzá, egy-egy bicikli, va-
lamilyen állat vagy csipkedísz, 
különböző sorozatminták díszí-
tik ezeket. Az asztali lámpák egy 
elegánsabb vonalat képviselnek, 
úri hímzések, népi motívumok, 

kapudíszek, a nagyszüleinél látott 
csipkedíszek inspirálják a díszítés-
kor. „Ezeknek főleg olyan neveket 
adtam, amelyek a nő és a férfi  köré 
szerveződnek. Például egy gyimesi 
berbécsszarvas az elég férfi as, így 
az lett a neve, hogy Erő. A többiek 
a »nők«. A nő különböző életsza-
kaszai, érzései, kicsit a nők arche-
típusai inspirálták.”

S hogy mennyi időt vesz fel egy 
lámpa elkészítése? Van, hogy egy 
napot, de olyan is, hogy két hetet. 
„Elkezdődik azzal, hogy begyűj-
töm a kartont, azt fel kell tépkedni 
kisebb darabokra, egy ideig ázik, 
pépesítem. Előkerült egy centrifu-
ga a szüleim padlásáról, az sokat 
segít, hogy ki tudom csavarni a 
pépet, bedagasztom ragasztóval 
és formázom. Szárad egy hetet, 
utána megnézem a belsejét, hogy 
jól összeragadt-e, kellőképpen si-
ma-e, kell-e korrigálni, ki kell-e 
pótolni, mert belülről is szép kell 
legyen egy lámpa. Azután kezdő-
dik a fúrás, csiszolás” – avat be a 
folyamatba.

Többnyire előre megtervezi, 
hogy milyennek szeretné látni 
a végeredményt. Megnézi, hogy 
mekkora átmérőjű lámpából 
mit lehet kihozni, mi fér el rajta, 
milyen vastagságú kell legyen, 
mennyi fúrást bír meg. „A férjem 
fotós, és rengetegszer előkerül há-
zon belül a fény-árnyék viszony, 
gyakran fi gyeljük a ház tájékán 
a sziluetteket. Sokat segít nekem 
abban, hogy különböző egyszerű 
dolgokból hogyan lehet egy han-
gulatot megidézni. De az első lépés 
az, hogy megtervezem és lemérem, 
hogy miként fognak elhelyezkedni 
a minták, és azt próbálom tökéle-
tesíteni. Talán ez is a tudatos kéz-
műves vagy dizájn termékek egyik 
védjegye, hogy ezek tervezettek.”
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A közösség segítségét 
kértem egy párbeszéd 
formájában, hogy milyen 
kézműves termékre van 
szükség, miben van hiány 
Székelyföldön, Erdélyben, 
és hogy minek kell eleget 
tennie ma egy kézműves 
terméknek.

Hibátlannak kell lennie

Precíz munkát igényel egy-egy 
lámpatest elkészítése




